
Na De Kerel, nu ook de verrijzenis van
de Velleneir n.a.v. 125 jaar Basisschool Velle

Temse heeft iets met bier. Afgezien van een ongewoon rijk verleden aan 
brouwers, herbergen en spijshuizen, zijn er ook de jongste jaren merkwaar-
dige ontwikkelingen genoteerd. In oktober jl. werd met groot enthousiasme 
bekendgemaakt (én onthaald) dat het Tielrodese bier ‘De Kerel’ - na 30 jaar 
- opnieuw wordt gebrouwen. Momenteel is de brouwerij in volle opbouw op 
de Antwerpse Steenweg in Tielrode, precies op dezelfde plaats als de voor-
malige Kerel-brouwerij Verbeeck. Officieel begint de verkoop begin april, de 
ingebruikname van de brouwerij is voorzien tegen de zomer. Op de eerste-
steenlegging (19 oktober jl.) noemde burgemeester Luc De Ryck het project 
‘de meest opmerkelijke verrijzenis sinds Lazarus’. 
Maar ‘De Kerel’ is niet alleen. Op donderdag 26 januari werd op de Velle de 
nieuwe ‘Velleneir’ voorgesteld. Hier is al sprake van reïncarnatie, want de 
wedergeboorte is de 3de versie. Een woordspeling is hier op zijn plaats: HOP 
naar de Velle! 

Velleneir
Met het oog op de viering van het eeuwfeest van de Basisschool Velle 
werd in 2000 een werkgroep opgericht, die het feestprogramma moest 
voorbereiden. Uit de botsing der gedachten ontsprong bij pastoor Erik Van 
Hulle het idee aan het creëren van een eigen streekbier. Hij ontwierp ook 
het etiket. Drankenhandel (Walter) Waterschoot zorgde voor de realisatie: 
het bier werd gebrouwen bij Bios Ertvelde, Walter werd de verdeler en zijn 
echtgenote, Noëlla, bedacht de naam Velleneir  voor het blond bier (tripel) 
van hoge gisting, met nagisting op de fles en een sterke hopsmaak, afgeleid 
van de tripel van Bornem. Alcoholvolume: 9%. In 2014 werd de productie 
stopgezet.
In 2015 zorgde het Oudercomité van de Basisschool voor een wederge-
boorte. De naam Velleneir bleef behouden, maar net als het etiket wijzigde 
ook het brouwsel (een afgeleide van een tripel van brouwerij Boelens uit 
Belsele)). Het bleef bij een eenmalige beweging.
De nieuwe Velleneir is dus de 3de generatie. Eigenlijk heet hij Velleneir 125. 
Hij werd gecreëerd in het kader van de viering van de 125ste verjaardag van 
de Vellese Basisschool (viering op 5-7 mei 2017). Het Oudercomité keek uit 
naar een waardig initiatief om de school terug te brengen naar de sfeer van 
haar startperiode: 1892. Zo ontstond het idee om de Velleneir tripel nieuw 
leven in te blazen met respect voor de Belgische biertraditie. Met brouwerij 
Eutropius (Menen) werd begonnen met het samenstellen van een uniek 
recept, gebruikmakend van Belgische hop en mout, wetend dat elk dorp 
destijds zijn eigen brouwerij had, zo ook Velle met brouwerij Hauman-Baert 
(in 1900 overgenomen door Charles Van De Perre). Velleneir tripel wil dan 
ook een herinnering zijn met een nieuwe toekomst. 
Nadere gegevens: tripel, 7°, samenstelling: water, Belgische gerstemout, 2 
soorten Belgische hop, gist, smaak: frist met voldoende afdronk van hop, 
ontwerper etiket: Jan Van Houwe (Brasschaat).
Contact: Glenn Swaelen, 0493 51 00 15, velle.velleneir@gmail.com
facebook: @velleneir.
Verkooppunten (alles per doos van 24 flesjes 33 cl):

- drankenhandel Waterschoot, Haasdonksesteenweg 73,
9140 Temse - Velle

- Zoet Gedacht, Markt 27, 9140 Temse
- rechtstreeks via velle.velleneir@gmail.com

De Velleneir 125 wordt op 2 plaatsen in Temse geschonken:
in café The Falcon, Velle 141, en Barbier Bar-Belle, Wilfordkaai 36. 

Schol!
06/AWXFT/00A

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

woensdag 8 februari 2017

Klinken op de wedergeboorte.
V.l.n.r. Nicolas Van Gysel, juf Doirean, 
burgemeester Luc De Ryck, juf Kelly, 
Glenn Swaelen, juf Saar, juf Veronique, 
Hans Jodlowski en Jan Van Houwe.


